
 

 

รหัสทัวร SPR1901150 
ทัวรฮองกง สายบุญ ไหวพระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน (CX) 

 
พักฮองกง 4 ดาว 2 คืน !! 
รวยเฮง เสริมปง! กับการขอพร 5 วัด ดังที่สุดในฮองกง 
    วัดแชกง , เจาแมกวนอิมฮุงฮัม อาวรีพลัสเบย,  
    พระใหญเกาะลันเตา , วัดหวังตาเซียน 
ชมวิว 360 องศา ข้ึนกระเชานองปง (รวมบัตรเขาเรียบรอย) 
ชอปปم�ง 3 ยานดังที่สุด  ตลาดมงกก , จิมซาจุย , Outlet 
อรอยกับเมนู Signature ต่ิมซํา / หานยาง แสนอรอย ท่ีใครมาฮองกงตองลอง 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮองกง – ตลาดมงกก  (XXX) 
12.00 น.  ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 6 Row M 
15.00 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX654 
18.50 น.  ทุกทานถึง สนามบินฮองกง หลังจากรับกระเป�าท่ีสายพาน และผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองหัวหนาทัวรนําทานเดินออกทาง HALL B ไกดทองถ่ินและรถโคชปรับอากาศรอ
รับทุกทาน 
หมายเหตุ:  ต๋ัวกรุปไมสามารถจัดท่ีน่ังลวงหนาได โดยสายการบินจะทําการสุมที่น่ังให
อัตโนมัติ 
โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถแทรกแซงการทํางานของสายการบินสวนน้ีได 
ตลาดมงกก (MongKok Market) ยานขายเส้ือผา เคร่ืองประดับ และของที่ระลึกในราคา
ยอมเยา ต้ังอยูบนถนนตุงชอย ทอดยาว 1 กิโลเมตรใหโอกาสคุณไดฝกฝนทักษะการตอราคา
อยางเพลิดเพลิน ช่ือของตลาดแหงน้ีมีท่ีมาจากการเปนแหลงขายสินคาสําหรับสตรีทุกวัย 
อยางไรก็ตาม ยังมีสินคาอีกหลากหลาย เชน นาฬิกา เคร่ืองสําอาง กระเป�า เคร่ืองตกแตง
บาน CD และของกระจุกกระจิกใหเลือกซ้ือ จนคุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมตลาดได
โดยไมจําเปนตองต้ังใจไปซ้ือสินคาใดๆ สักช้ิน 

 
 
** อิสระอาหารเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 
 
เขาสูที่พัก (ฮองกง) SAV Hotel / Silka Hotel  หรือใกลเคียง 



 

 

วันสอง   รีพลัสเบย - วัดแชกง – จิวเวอร่ี – วัดเจาแมกวนอิม (ฮงฮัม) - วัดหวังตาเซียน –  
          จิมซาจุย (B/L) 
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) เมนู Signature ต่ิมซํา !! 
(1) รีพลัสเบย (Repulse Bay) **ไหวขอใหมีบุตรสําเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจันทร
เส้ียวสวยงามท่ีสุดแหงน้ีมีรูปปم�นคูสูงตระหงานของ เจาแมกวนอิม และ เจาแมทินโหว ต้ังอยู
โดดเดนสงางามทามกลางทองทะเลวิวสวยๆ รูปปم�นเทพเจาไฉซิงเอ้ีย ต้ังอยูบริเวณดานหนา
รูปปم�นเจาแมกวนอิมองคใหญ เปนเทพเจาที่ใหโชคลาภและความร่ํารวยม่ังมีเงินทอง  วิธีการ
ขอพร  นําแบงกที่มีเลขนําโชคความหมายดี ไปลูบบริเวณเคราขององคเทพต้ังแตดานบนลง
มาดานลางบริเวณกระเป�าเงินขางตัวทาน จากน้ันหอบเขากระเป�าของเราเองเปรียบเสมือน
ทานใหเงินเขากระเป�าเก็บไวเปนทุนใหคาขายสําเร็จตอไป 

 
(2) วัดแชกง (Che Kung Temple) **ไหวขอความสําเร็จธุรกิจการงาน** เปนวัดท่ีสราง
ข้ึนเพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบในราชวงศซงและถูกกลาวขานใหเปนวัดที่ข้ึนช่ือดานเสริม
ดวง แกชง ตามความเช่ือท่ีวา การหมุนกังหันกลับทิศจะชวยหมุนชีวิตพลิกผันจากราย
กลายเปนดีได นอกจากน้ียังชวยป�องกันส่ิงช่ัวราย พลิกดวงชะตาที่ตกอับใหพนรอด
ปลอดภัย**เทพเจาองคน้ี ดาราดังๆ มาขอสําเร็จทุกราย ** 



 

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
รานจิวเวอรร่ี (Jewery Shop) ทานจะไดพบกับจ้ีกังหันของขลังช่ือดังทีท่ัวโลกใหการ
ยอมรับ **ของแทตองที่ฮองกงเทาน้ัน** ออกแบบโดยซินแสช่ือดังจากวัดแชกงวงลอกังหันจะ
ปดเป�าอุปสรรคและพัดพาโชคลาภมาสูตนเองและครอบครัวทานยังสามารถเลือกชมและ
เลือกซ้ือใสเพ่ือเสริมบารมีไดซ่ึงดารานิยมเปนอยางมากเพราะสําเร็จตามท่ีขอจากน้ันนําทาน
เย่ียมชม รานหยก (Jade Shop) พบกับ หยกของแท ซ่ึงชาวจีนเช่ือวาสรรพคุณท่ีมีความ
เย็นของหยกน้ันจะทําใหผูสวมใสมีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในรางกาย 

  
(3) วัดเจาแมกวนอิม (ฮงฮัม) *ไหวขอยืมเงินตอเงิน* วัดเกาแกของฮองกงสรางต้ังแตป ค.ศ. 
1873 แมจะเปนวัดขนาดเล็กแตเปนท่ีนับถือศรัทธามาก คนนิยมทําพิธีเสมือนกูเงินจากเจา
แมกวนอิมเปนตนทุนทําอะไรก็ไดกําไรงอกเงยร่ํารวย มีโชคลาถไมขาดสาย 



 

 

 
(4) วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหวขอความสําเร็จดานคูครองและ
สุขภาพ** วัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของ เทพหวังตาเซียน ใหพรสุขภาพดีหายเจ็บป�วย และ
จุดยอดนิยมที่คนท่ัวโลกมากราบไหวอีกจุดหน่ึงคือบริเวณศาลกลางแจงท่ีประดิษฐานของ 
เทพหลกโหยว หรือ เทพดายแดง เปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียวพระจันทรอยูดานหลังซ่ึงเช่ือกันวา
ใครมาขอพรจะไดพบเน้ือคูแทรักกันตลอดไป สวนใครที่ไดมีคูแลวจะรักกันม่ันคงย่ิงข้ึน
ตลอดไป วิธีขอพร: ใชดายแดงผูกน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

 
จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) ต้ังอยูบนถนนนาธานเปนสวรรคของนักชอปปم�งสินคาแบรนด
เนมทั่วโลก 



 

 

ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีหางสรรพสินคาขนาดใหญไดแก Ocean Terminal, 
Harbour City 
สินคาแฟช่ันตางๆเคร่ืองสําอางในราคาสงรานอาหารอรอยๆยานน้ีดังและยอดนิยมที่สุดใน
ฮองกง 

 
 
** อิสระอาหารเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 
 
เขาสูที่พัก (ฮองกง) SAV Hotel / Silka Hotel  หรือใกลเคียง 
วันสาม    กระเชานองปง – พระใหญเกาะลันเตา – CityGate Outlet – สนามบิน (B/L)  
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม หรือ ภัตตาคาร (3) 
กระเชานองปง (Std. NP360 Cable Car) เปนกระเชาลอยฟ�าที่ยาวท่ีสุดในโลก มุงสูที่
ราบนองปงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 องศา ใหทาน
ไดกราบนมัสการขอพร  (5) พระใหญเกาะลันเตา เปนวัดที่สรางข้ึนเม่ือป 1924 เปน
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34
เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใต ระหวางเดินมาที่วัดจะ
เห็นพระใหญแตไกล หากใครไดไปนมัสการ ขอพรแลว ชีวิตจะพบแตความสุขความสําเร็จใน
ทุกๆ จากน้ันอิสระชอปปم�ง City Gate Outlet ศูนยการคาขนาดใหญในรูปแบบ Outlet 
ท่ีรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากโรงงานมาลดกระหน่ําสูงสุด 30-70% เชน  Esprit, 
Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และมี  Food Court รวมอาหารอรอยๆ 



 

 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ! หานยาง 
ชิต้ีเกตุเอาตเลท (Citygate Outlet) ศูนยการคาขนาดใหญในรูปแบบ Outlet ท่ีรวบรวม
สินคาแบรนดเนมจากโรงงานมาลดกระหน่ําสูงสุด 30-70% เชน  Esprit, Adidas, 
Giordano, Nike,Bally, CK และมี  Food Court รวมอาหารอรอยๆ 

 

 
 
** อิสระอาหารเย็นดวยตนเองตามอัธยาศัย ** 
** สมควรแกเวลานําทุกทานไปสนามบิน เช็คอิน โหลดสัมภาระ ** 
 
สําหรับพีเรียด 17-19 / 24-26 / 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562  
21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX617 
23.30 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ:  ต๋ัวกรุปไมสามารถจัดท่ีน่ังลวงหนาได โดยสายการบินจะทําการสุมที่น่ังให
อัตโนมัติ 
โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถแทรกแซงการทํางานของสายการบินสวนน้ีได 
สําหรับพีเรียด 03-05 สิงหาคม 2562   
22.25 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เท่ียวบิน CX709 



 

 

00.15 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพทุกทาน 
หมายเหตุ:  ต๋ัวกรุปไมสามารถจัดท่ีน่ังลวงหนาได โดยสายการบินจะทําการสุมที่น่ังให
อัตโนมัติ 
โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถแทรกแซงการทํางานของสายการบินสวนน้ีได 
 
ขอสําคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยว ฮองกง มาเกา จูไห เซิน
เจ้ินกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวไดรูจักในนามของรานรัฐบาล เชน 
จิวเวอร่ี, หยก, บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, เย่ือไผซ่ึงทัวรมีความจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมดวย “เพราะมีผลกับราคาทัวร” จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทัวร
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมโดยใชเวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไมซื้อข้ึนอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และทุกการตัดสินใจซ้ือน้ันเปนดุลพินิจ
ของลูกคา 100% ทัวรจะไมมีสวนรับผิดชอบความพอใจหากทานไมพ่ึงพอใจสินคาภายหลัง และ
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนดจีนจะเรียกเก็บคาใชจาย
ท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 
 
อัตราคาบริการท้ังหมด *รวม* 
1) ต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ช้ันประหยัด) ไป – กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
 เม่ือออกต๋ัวแลวจะไมสามารถขอRefund ไดทุกกรณี 
 เม่ือออกต๋ัวแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
2) โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทานตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจัดหองพักสําหรับเด็กมีเงื่อนไขดังน้ี 
เด็กอายุ 0-4 ขวบไมใหเตียงจัดใหนอนเตียงเดียวกับผูใหญ 2 ทาน/หองเทาน้ัน 
หากเปนผูใหญ 1 ทาน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือวาเปนการพักเด่ียว มีคาพักเด่ียวเพ่ิม 
เด็กอายุ 5 ขวบข้ึนไปเสริมนอน 1 เตียง/หองหรือนอนกับผูใหญ 1 ทาน/หอง 
ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไมมีหองพักในวัน
น้ัน 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดหองประเภทอ่ืนทดแทนใหแกทานตามเหมาะสม 
กรณีเดินทาง 4 ทานไดพัก 2 หองแตยกเลิก 1 ทานภายหลังไมวาจะเปนสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปล่ียนใหทานท่ีเหลือพัก 3 ทาน/หองตามเง่ือนไขโรงแรม 
หากประสงคจะนอนคนเดียวตางหาด 1 หองทานตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิมตามท่ีกําหนดไว 
ทานที่ยกเลิกเดินทางภายหลังทั้งหองจะไมสามารถโอนหองพักใหเพ่ือนในทริปไดทุก
กรณี 



 

 

3)  อาหาร 4 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงิน
ได**) 
4)  คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไมใชโปรแกรมที่ระบุไววาตองชําระ
เพ่ิมเติม 
5)  คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานท่ีทองเท่ียวตามโปรแกรม 
6)  ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถ่ิน คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเง่ือนไขกรมธรรม) ** คุมครองต้ังแต อายุ 1 – 75 ป เทาน้ัน ** 
 กรณีผูเดินทางมีอายุต้ังแต  76 – 80 ป คุมครองเพียง 50% ของวงเงินคุมครอง 
และสําหรับผูเดินทาง อายุ 81 ป ข้ึนไป กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 
 ประกันไมคุมครองผูท่ีเคยเดินทางเขาประเทศตองหาม แมวาจะสงช่ือมาทําประกันแลว 
ไดแก 
อาเซอรไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหราน, อิรัก, สาธารณรัฐคีรกิช, ลิเบีย, อิสราเอล, 
เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติรกเมนิสถาน, ปาเลสไตน, อุซ
เบกิสถาน 
7)  คาสัมภาระภาษีน้ํามัน ภาษีต๋ัวทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพ่ิมหากถูกปรับ
ราคา 
 
อัตราคาบริการท้ังหมด *ไมรวม* 
1)  คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน (ไมใชหัวหนาทัวร) 1,500 บาท/ทาน (เก็บพรอมคา
ทัวร) 
 ผูใหญและเด็กจายในอัตราเทากัน ** ทารก อายุต่ํากวา 2 ป ไมเก็บคาทิป ** 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรจากเมืองไทย ** ทานสามารถจายเพ่ิมตามสินน้ําใจของทุก
ทาน ** 
2)  คาภาษีตางๆ ไดแก ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และ ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% กรณีตองการ
ใบกํากับภาษี 
3)  คาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมไดเกิดข้ึนจากทัวรเปนสาเหตุ อาทิเชน  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ส่ังเพ่ิมพิเศษ 
ภายในหองพัก, คาโทรศัพทตางๆ ,คาอินเตอรเน็ต, คามินิบาร, คาซักรีด, คาใชจายอันเกิด
จาก 
ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไมให 
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังที่ประจํา



 

 

เมืองไทย 
และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 

 
เง่ือนไขการรับจองทัวร 
1) ชําระคามัดจําทัวร “ทานละ 5,000 บาท” ภายใน 2 วัน สวนที่เหลือ 21 วัน กอน
เดินทาง 
 ท่ีน่ังของทานจะถูกยืนยันโดยสมบูรณก็ตอเมื่อทานไดรับใบอินวอยสเรียบรอยแลว
เทาน้ัน 
 ขอสงวนสิทธิยกเลิกท่ีน่ัง AUTO หากทานไมไดชําระคามัดจําในวันท่ีกําหนดเพ่ือใหสิทธิ  
แกผูที่รอคิว (Waitlist) ทานตอไปเน่ืองจากโปรแกรมเปนแบบจอยทัวรบริษัทฯมีความ
จําเปน 
ตองบริหารจัดการขายที่น่ังใหเต็มกรุปในระยะเวลาท่ีสายการบินกําหนดเพ่ือใหกรุปออก
เดินทาง 
2) สําเนาหนังสือเดินทางตองมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับลวงหนากอนวัน
เดินทาง และมี 
หนาวางทายเลมไมนอยกวา 2 หนาเพ่ือใหเจาหนาที่ตม. ประทับตราได 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
1) ยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาทัวรทั้งหมด 100% 
2) ยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน คืนคาทัวร 50% ของราคาทัวรทั้งหมด 
3) ยกเลิกกอนเดินทางนอยกวา 14 วันไมคืนคาทัวรทั้งหมดทุกกรณี 
 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ 
1) กรณีผูสูงอายุหากตองใชรถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจงพนักงานขายกอนเดินทาง 
7 วัน 
ทานท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเชนลุกเดินเองไมไดมีอาการหอบหืดรวมดวยแนะนําวา
กอนเดินทางใหทานขอใบรับรองแพทยเพ่ือยืนยันความพรอมหากไมมีใบรับรองแพทยและ
พบวาทานฝนท่ีจะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหเดินทางโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ 



 

 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทัวรไดตามความเหมาะสม อัน
เน่ืองจากสภาวะ 
อากาศแปรปรวน, ปญหาชุมนุมปดถนนมาจากการเมือง, ปญหาจากสายการบินเปนสาเหตุ
,  
ข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
ไกดจะเปนผูบริหารเวลาตามสถานการณ โดยจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาเปน
สําคัญ 
3)  บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีท่ีทานจองและ
เดินทางมาเพียง  
1 ทาน จะตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 
4)  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการมี 
ส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 
 


